Verdal kommune
Rådmannen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Vår ref: LIER 2015/7436

Deres ref:

Dato: 07.03.2017

Innkalling til rullestoldag og møte i rådet for likestilling av
funksjonshemmede 14. mars 2017
Det innkalles med dette til rullestoldag og møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede
14. mars 2017.
Tidsplan rullestoldag:
Rådets medlemmer møter kl. 08.30 for forberedelse – oppmøte foaje Rådhuset. Komiteplan
og samfunns medlemmer møter kl. 09.00. Det blir en kort brifing der leder går igjennom
løypa og utfordringer medlemmene av komiteen skal se etter og notere seg. NAV vil etterpå
gjennomgå bruk av rullestoler. Start blir ca kl. 09.30 og det blir utdelt kart med påtegnet
løype. Rådets medlemmer går sammen med komiteens medlemmer rundt løypa. På Minsaas
plass vil synskontakt Ingvild G. Myhre være og det vil bli prøving av forskjellig briller som
simulerer forskjellige synshemminger – rådets medlemmer bistår også med dette. Løypa
ender ved rådhuset og rullestoldagen avsluttes etter en kort oppsummering.
OBS klær og sko etter vær og føre!
Etter rullestoldag vil det bli avviklet møte i rådet og det vil bli servert lunsj i starten av
møtet.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 31. januar 2017.
2. Gjennomgang av rullestoldagen – oppsummere.
3. Høringsuttalelse skolestruktur. Her skal rådet uttalelse fokusere på universell utforming
og funksjonshemmedes mulighet til å delta på lik linje og ikke strukturforslagene. Link
høringsutkast: http://www.verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/horingskolestruktur-skolekretsgrenser/
4. Høringsuttalelse Friluftsområde Verdal. Link høringsutkast:
http://www.verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal--horing/
5. NOU 2016:17. Viser til vedtatt arbeidsplan der rådet skal gjennomgå NOU. Vi prøver å
ta ett «Løft» på hvert møte. Løft 1 er beskrevet fra side 181 til side 186. Disse sidene
leses før møtet slik at det kan diskuteres om temaet i møte. Se link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b0baf226586543ada7c530b4482678b8/no/pdfs
/nou201620160017000dddpdfs.pdf .
6. Gjennomgang kompetanseprogrammet – Modul 1 – Introduksjon til UU. Medlemmene
gjør seg kjent med dette før møtet på følgende lenke: http://uukurs.dibk.no/ .
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7. Eventuelt.
Det må påregnes at det vil ta hele dagen.
Vel møtt!

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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